
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

ในระดับปริญญาตรี โครงการที่คณะด าเนินการเอง 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจ าปีการศึกษา   2562 

------------------------------------------- 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี      

รอบโครงการที่คณะด าเนินการเอง  ประจ าปีการศึกษา 2562   ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  ความละเอียดดังทราบ 

 บัดนี้  คณะสิ่งแวดล้อมฯ  ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าเข้าศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้

มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   

1 1450800145199 นางสาวชนาทิพย์  มูลชัยสุข  
2 1409902976772 นายสกลภัทร  วงษ์เฮือน  
3 1409901736662 นายศุภชัย สุยอย  
4 1440801310398 นางสาวเบญญภรณ์  วงศ์ประเมตฐ์  
5 1100501357901 นายธนกฤต  อัครจรรยา  

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา   
1 1409901799338 นางสาวพรรณชนก  ดวงจ าปา  
2 1409901668128 นางสาวศศิชา  ปัญญายาว  
3 1361100107369 นางสาวอรทัย  ศรวิเศษ  
4 1460600160038 นางสาวภัทธ์ชราภรณ์  เครือศร ี  
5 1471200404305 นายวิทวัส  สิงห์ทอง  
6 1461100096765 นายอนุชา  แสนแก้ว  
7 1409902912855 นายนที   ธรรมขันธ์  
8 1401701235506 นางสาวสุภลักษณ์  แสนระมารถ  
9 1101800866752 นางสาวฉัตรตราภรณ์  พลโยธา  



10 1469900402876 นางสาวสิรินยา  ศิลาค า  
11 1469900399280 นางสาวกัลยา  ทนงแผง  
12 1479900455716 นางสาวจิตสุดาภรณี  นามเหล่า  
13 1450800132321 นางสาวกัลยา  ศรีอ่อนจันทร์ 

 
14 1469900453314 นายธิบดี  กมลนัด  
15 1440300193763 นางสาวโชติมา  อุทรส  
16 1679800252331 นางสาวสุกัญญา ศรีชาปรั่ง  
17 1450200266874 นางสาวบุศราภรณ์  ชมชาติ  
18 1430400172547 นางสาวเกวลี  คันธรินทร์  
19 1449900586471 นายธนดล  ซองนน  

 
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ในรอบโครงการที่คณะด าเนินการเอง  คณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์   ระบบปกติ  ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด าเนินการดังนี้ 
 

 1. ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องบันทึกข้อมูลการรายงานตัวให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ผ่านระบบ Internet http://admit.msu.ac.th  
ในวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562   
 2. ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต้องพิมพ์แบบรายงานตัวและพิมพ์ 
ใบช าระเงินเพ่ือไปช าระเงินที่ธนาคาร 8-12 กรกฎาคม 2562  และเก็บหลักฐานการช าระเงิน 
ไว้อ้างอิง (ก่อนช าระเงิน โปรดตรวจสอบรหัสประจ าตัวนิสิตและชื่อ - สกุลให้ถูกต้อง) ตามธนาคารที่ก าหนด 
ดังนี้ 
    -  ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)   
    -  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
    -  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)   
    -  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)   
 การรายงานตัวเป็นนิสิตจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว 
 3. ก าหนดการส่งเอกสารการรายงานตัว 
   นิสิตที่รายงานตัวตามขั้นตอนผ่านระบบ  Internet  แล้วจะต้องน าเอกสารการขึ้นทะเบียน
เป็นนิสิตไปยื่นรายงานตัว  ณ  กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในระหว่างวันที่ 8-
12 กรกฎาคม 2562    เวลา  08.30 - 15.30 น. (ตามวันเวลาของแต่ละคณะ/สาขาวิชา ที่ก าหนดให้) 
หลักฐานประกอบการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังนี้ 
 

3.1 แบบรายงานตัวนิสิต (พิมพ์ผ่านระบบ Internet) จ านวน 1 ชุด 
3.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด 
3.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนบิดา จ านวน 1 ชุด 
3.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนมารดา จ านวน 1 ชุด 

http://admit.msu.ac.th/


3.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครอง 
     (กรณีที่ผู้ปกครองเป็นบุคคลอ่ืน ที่มิใช่บิดาหรือมารดา) 

จ านวน 1 ชุด 

3.6 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
3.7 ส าเนาใบแสดงผลการเรียนฉบับส าเร็จการศึกษา  (พร้อมแสดงฉบับจริง) จ านวน 2 ชุด 
3.8 ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 
3.9 ส าเนาเอกสารการช าระเงินทางธนาคาร จ านวน 1 ชุด 

หมายเหตุ  ให้รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นฉบับส าเนาทุกแผ่น 
4. นิสิตใหม่จะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่คณะ/วิทยาลัย/ สาขาวิชาก าหนด ในวัน

รายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบ Internet   

 

คณะ/สาขาวิชา 
อัตรา (บาท) 

ระบบปกติ ระบบพิเศษ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 15,000  
วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา 12,000  
         
  5. นิสิตใหม่จะต้องช าระเงินค่าสวัสดิภาพ และสวัสดิการนิสิต จ านวน 300 บาท/ คน 
  6. นิสิตใหม่จะต้องช าระค่าตรวจร่างกายจ านวน 250 บาท/คน การตรวจร่างกาย และการขึ้น
ทะเบียนประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง 30 บาท) ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า                
(30 บาทรักษาทุกโรค) โดยนิสิตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียน ก าหนดการจะแจ้งให้ทราบในปฏิทิน
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดังนี้ 

6.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด 
6.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 

  

  7. นิสิตใหม่จะต้องเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย 1 ปีการศึกษา และต้องโอนย้ายทะเบียนบ้านมายัง
บ้านเลขท่ีของส านักงานกิจการหอพัก ดังนี้  

 

คณะ/วิทยาลัย การโอนย้ายทะเบียนบ้านของนิสิตใหม่ 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ 
2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
3. คณะวิทยาศาสตร์ 
4. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

โอนย้ายเข้าบ้านเลขที่  62 หมู่ 20  ต าบลขามเรียง   
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150   

 
 8.  รายการอื่นๆ ที่นิสิตใหม่จะต้องแจ้งความประสงค์ในวันรายงานตัวเข้าศึกษา 
   8.1 นิสิตใหม่สามารถสอบถามข้อมูลการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของรัฐบาล  



โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 043-754388, 043-754333 ต่อ 7210-7213 
       8.2 นิสิตใหม่สามารถติดต่อสั่งซื้อเครื่องแบบนิสิตได้ที่ Ubookweb .msu.ac.th จัดจ าหน่าย
โดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 043-754319, 043-754174 ต่อ 
1221 ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. 
       กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ไม่มารายงานตัวตามก าหนดการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสวัสดิภาพ และสวัสดิการนิสิต ค่าตรวจร่างกาย ค่าบ ารุง
หอพัก หรืออ่ืนๆ  
 
                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
                            
                                                                ประกาศ ณ  วันที่            กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

 

 

 

 

    


